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िनरोप घेताना 
 

‘लोकमत’चे अ
यासू, सततो�ोगी आ�ण उ�साह� संपादक ‘दशरथ पारेकर’ हे आ�हा भावंडांचे �ज$हा%याचे ःनेह�! �यां)या 

सांग*याव+न गेले सहा म,हने मी या व.ृपऽासाठ1 काह� लखेन केले. यथामती व यथाश45 पण ूांजळ मनाने आ�ण आनंदाने ते 

िल,ह*याची संधी ,द:याब<ल संपादकांची आ�ण लेखांब<ल आवजू=न आपला अिभूाय कळ>वणा? या वाचकांची मी मनापासून आभार� 

आहे. आजचा हा िनरोपाचा लेख िल,हताना मन जड झाले आहे. कारण All parting in life is sad हे खरेच आहे. आज पुBहा एकवार 

इतकेच �हणते, ‘लोकमत’ला �या)या �या)या उEEवल भ>वंयकालीन वाटचालीसठ1 माHया खूप खूप शुभे)छा! ‘ ितळा उघड’ य 

शKदांनी उघडलेली ऎMय=संपBन गुहा अिलबाबा)या मनाची जी �ःथती झाली असेल ितचा अनुभव मीह� घेतला. भूतकाळातील अनेक 

$य45, घटना यांची हे लेख िल,हताना जणू पुBहा माHयाशी भेटच झाली, असा आनंद मला वाटला. गुNवय= अ*णासाहेब कवO आ�ण 

ूाचाय= गोकाक, कोगेकर सर या)यावर मी िल,हले. �Pयां)या दःखानेु  पोळलेल ेमन उघड क+न दाख>वले. न पटणा? या सामा�जक 

गोRींवर ट�का केली, आ�ण >व�ाथS, >व�ािथ=नीं)या आठवणीत रमल,े ू संगी ग,हवरलेह�! 
 

आज चौ? याऎशंी$या वषS या लेखांकडे आ�ण एकूण जीवनाकडेच वळनू  पाहताना माHया मनात येते, मी एक सामाBय Pी! पण 

िनयतीने माHया झोळ�त, माझी कसलीच योVयता नसताना भरभ+न दान घातले. �यापैक5 ,कतीतर� गोRींब<ल सांगायचे राहनचू  

गेले क5! >व>वध Xेऽातली मातKबर, नामवंत माणसे मला भेटली. काह�ंचा िनकट सहवासह� मला लाभला. उदंड ूेम तर अनेकांचे 

िमळाले. �यात माHया ूेमळ आYांूमाणेच माझे >व�ासंपBन गुNजन, िनरपेX मैऽीचे सोने मला देणा? या माHय िमऽमै>ऽणी, 

ूितभाशाली सा,ह�Zयक, >वधायक काय=कतO अशा ,कतीतर� लोकांचा वाटा फार मोठा आहे. आज)या लेखात �यांचे कृत\तापूव=क 

ःमरण करावे. �यां)या �ज$हा%याने, माग=दश=नान,े आशीवा=द आ�ण शुभे)छा यां)यामुळे माझे जीवन संपBन झाल,े अशी माझी ूांजळ 

आ�ण गाढ ौ_ा आहे. �यात:या काह�ंचे हे ओझरते दश=न! 
 

,हंग*या)या वसितगहृात मला ठेवून तीथ=+प शंकरभाऊ परत िनघालेले पाहताच मी ओbसाबोbशी रडू लागले. सहा वषा=)या मला 

पोटाशी ध+न " मी येतो ना तुHयाशी खेळायला.. " असं �हणणारे वामन म:हार उफ=  ता�या, >व�ापीठाची सभा संपवून 

को:हापूरहनू  सकाळ� लवकर परतताना आप:या चहाबरोबर माHयासाठ1 कॉफ5 क+न ठेवणारे व पुBहा पुBहा "एकeया राहता, जपून 

रहा" �हणून सांगणारे >पततुृ:य भाऊसाहेब खांडेकर, माHया पसायदानात आ:यावर माHया काना)या दख*याचीु  मायाममतेने 

चौकशी करणारे, इकड)या ितकड)या भागातले कुणी भेटल ेतर "आम)या मालतीबाई कशा आहेत?" हे आवजू=न >वचारणारे क>व, 

कुलगुN कुसुमामज, उसा)या गु? हाळात आमहाने रस पाजणारे तेजःवी सा,ह�Zयक दांप�य >वौाम व मालतीबाई बेडेकर, \ानसागर 

डॉ. रा. िचं. ढेरे या)यासारखा लाभलेला दैवदल=भु  भाऊ, माHया आई)या िनधनानंतर आठवणीने सां�वनपर पऽ िल,हणा? या साXात 

सरःवती असले:या दगा=बाईु  भागवत, >वM>वhयात >वदषीु  इरावतीबाiनी "गडे मालती ये ना" �हणून केलेले ःवागत, Eयो�ःनाबाई 

भो%यांनी �यां)या घर� जेवताना लोण)याची कृती सांगत �हणून दाख>वलेले गाणे, असे ूसंग व ःवतःचा मोठेपणा >वस+न सवाjनी 

केलेला लोभ, ह� कोण�या पु*याईने मला िमळली �हणाव?े रॅगलर परांजपे व डॉ. िचंतामणराव देशमुखांची माHया अिभनंदनपर 

पऽांना आलेली ःवतः)या अXरातली पऽे, हा अिभमानाःपद ठेवा मना)या मखमली पेट�त मी जपून ठेवला आहे. या सव= उ.ंुग 

$य>4म�वांना माझे अिभवादन!  

 

माHया मै>ऽणींचे माHया जीवनतील ःथान तर अनBयसाधारणच आहे. �या सा? या ःवतेजाने तळपणा? या! �यात न�ृयाूमाणे अनेक 

कलात िनपुण असलेली रो,हणी भाटे, भ>वंयात सा,ह�यसंमेलनाची सहजच अlयX होईल, अशी >ूय वा�Vवलािसनी डॉ. सरो�जनी 

वै�, ू\ावंत ूा. निलनी पं,डत, hयातनाम संशोिधका डॉ. तारा भवाळकर अशा कोण-कोण आहेत. �यां)या मैऽीने माझे जीवन 

सुगंधी फुलबागच होऊन गेले. मी �या बागेतली एक अगद� साधी वेल! 
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मला लाभलेले सुmद ह� देवाची मोठ1च देणगी! मौजचे साXेपी संपादक ूा. ौी. पु. वै�, थोर >वचारवंत ूा. ग. ू. ूधान, बालिमऽ 

रंगा वै�, ू\ा भाःकर, ूा. नरहर कुNंदकर, सुसंःकृततेचा आदश= असे वसंतराव आगाशे अशी ,कती नावे सांगावी? ‘पसायदान’ 

�यां)या भेट�-गाठ1ने, गnपा-गोRींनी फार भाVयवान ठरले. ूा. अ>वनाश सूे अ�ण सदा डंुबरे ह� अशीच दोन बहमोलु  रoे! याच 

पं45त, उपवास असून ःवतःजवळचा एक Nपया माHया शाळे)या फंडाला मदत �हणून देणारा आमचा सेवक दशरथ याची जागा 

आहे. केवळ माHयाच न$हे तर आपणा सवाj)याच जीवनात अशी थोर माणस,े घटना असतात. तीच आपली जडणघडण करतात. 

�हणूनच �यांचे मोल सोBयाहनू  मोठे! 
 

िनरोप खूप लांबला, Xमःव! आयुंया)या गडद होत चालले:या संlयाकाळ� िनयतीला एकच ूाथ=ना, "कधी बोलावशील ते$हा हातात 

उ.म पुःतक आ�ण ओठात शKद असू देत .." ‘सव= सुखी असोत.’ बराय मंडळ�, नमःकार, लोभ असावा, ह� >वनंती.        

 
 
 
    
      
  


